
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שירה - לוזינסקי וירה
 שירה - לוין רות
 שירה - דשבסקי לאשיר
 פסנתר - פובולוצקייורי 
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 חנוך פנחס ר"ד
 450-9954584  ,389-9934:    בטלפון פרטים

sfchanoch@gmail.com :Mail-E 

 ₪ 50  כרטיסים
 40₪  לגמלאים

 20₪  לתלמידים

 

טנגו  התכנית כוללת שירי

 ומוכרים פחות  יםמוכר

ומלחינים משוררים  מאת

דים ומשלבת סגנונות הוי

 שונים יקלייםזמו
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 .אחת הזמרות הבולטות השרות ביידיש – וירה לוזינסקי
 .נולדה בבסראביה במשפחה של אמנים וספגה את המנגינות היהודיות מילדותה

, אילן ושירה-למדה ספרות יידיש באוניברסיטת בר. 1990-עלתה ארצה ב
תלמידה של זמרת יידיש האגדית נחמה ". רימון"ס "ז בביה'יקה מודרנית וגזמו

צפון , ים ופסטיבלים בינלאומיים בארצות אירופההופיעה בקונצרט .ליפשיץ
הוציאה  .כלת פרסים בפסטיבלים בינלאומיים לתרבות יידיש .ודרום אמריקה

עובדת עם תזמורות ולהקות  .שני דיסקים נושאי פרסים בינלאומיים
 .בינלאומיות וישראליות ידועות

 
לייבּו  הגיעה לעולם השיר היהודי בעקבות אביה רות לוין

החלה את הקריירה . רנוביץ'והמלחין מצ שחקןה, לוין
הפקות , המשיכה בתיאטרון יידיש ובתכניות יחיד, הבימתית בנעוריה ליד אביה

. השתתפה בפסטיבלים בינלאומיים רבים. הקלטות לרדיו וטלוויזיה, מוזיקליות
יחד עם . יידישב םמשוררי ישירוכן  מביאה אל הבמה שירי תיאטרון וקברט יהודי

הוציאה לאור את האנתולוגיה  2005-ב .בורשטיין הקליטה דיסק משירי אביה מייק
ופולקלור  ילדים שירימ ,םשירי משוררימים דיסקהוציאה ". מלה וניגון. לייבו לוין"

שנה  05לרגל " אטלאנטידיש"הדיסק  לאחרונה יצא. ושירי השואה ילדים ביידיש
  .לפטירתו של איציק מאנגר

 .הבימתית כותבת שירה ועוסקת בתרגום ספרות יידיש ועבריתבנוסף לפעילותה 
 Radio Yiddish Pour-עורכת תכניות תרבות בקול ישראל ביידיש וב 2013שנת אז מ

Tous.  
 .סגלהרש וגרשון ש "כלת פרס לתרבות היידיש ע

 
מאז . יקה הקלאסיתזעובדת בכל סגנונות המו, זמרת אופרה, שיראל דשבסקי

מופיעה בהצלחה רבה בכל רחבי הארץ כזמרת אופרה  2000-בה לישראל  תעליי
, מאנגליה" האופרה העתיקה"ת הבארוק של יהופיעה עם רביעי. ובארוק

סולנית  - 2003שנת אז מ .ועוד" סולני קנטוס"אנסמבל קולי , "אלף"שלישיית 
בשנים האחרונות נסחפה אחר  ".אטרנה"לאופרה קאמרית בירושלים  בתיאטרון

יקה זמוה םופועלת לקידו 05-של המלחינים היהודים של מאה היצירותיהם 
עם " עיטורים יהודיים"תכנית ה את מציגה 2009שנת אז מ .אמנותיתהיהודית ה

יזמה וארגנה  2011-2013בעונות  .ארץה בהבכורע וביצזכו בזכותה ליצירות ש
ש ''זכתה בפרס עידוד היצירה ע 2014שנת ב. רפרטואר זה שלסדרות קונצרטים 

  .לאל מטעם אגוד אמני הבמה בישר''אהוד מנור ז

 
, סיים את לימודיו בפקולטה להלחנה  .אוקראינה, נולד באודסה פובולוצקייורי 

חבר  .עלה לישראל 1991בשנת  .ש גנסין במוסקבה"באקדמיה למוסיקה ע
מלחין מוסיקה סימפונית  .ם ועילם"אקו, באיגוד הקומפוזיטורים בישראל
שמבוצעת בישראל ובמדינות , אנרים מגוונים'וקאמרית ויצירות רבות נוספות בז

 (.0552" )זית ירושלמי", (0559)ש יורי שטרן "ע םפרסי חתן .רבות ברחבי העולם
כלייזמר  -אז 'המנהל האמנותי של ג. מלחין של יצירות רבות בסגנון הכלייזמר

 .עכשוויתויקה קלאסית זלמו רבים השתתף בפסטיבלים ".Apropos.art"בנד 
המרכז , (בריטניה) "Forton Music"היצירות מפורסמות בהוצאה לאור 

לקח חלק  .ועוד( ישראל)יקה ישראלית זמכון למוה, יקה ישראליתזלמו
כתבות  .מעבד ומנהל מוסיקלי, בפרויקטים מוסיקליים רבים בתור פסנתרן

 .ברדיו מגיש תכניות. בעיתונות ובאינטרנט םמתפרסמי מפרי עטו ומאמרים
 

 20:00  25.01.20:קונצרט הבא
 רסיטל לכינור ופסנתר

נטשה טדסון, הדר רימון  


